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Dnr 2010/518-70

Remiss Riktningar ”Vägen till vision 2050”
Bilagor: Ett utkast till Riktningar ”Vägen till vision Luleå 2050”

Ärendebeskrivning
Rubriserade utkast är för remiss till socialnämnden. Riktningarna visar vad
som är avgörande att prioritera för Luleå som samhälle halvvägs till vision
Luleå 2050. Balanserar de värden och intressen som anges i visionen och ger
en ram för att ta fram långsiktiga mål.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden
-

_____

arbeta med remissen Riktningar ”Vägen till vision Luleå 2050” i work
shop den 16 dec 2010, för att lämna yttrande över de riktningar som
nämnden bedömer avgörande att prioritera i visionen för Luleå 2050

Svar på remiss - Riktningar
Socialnämnden tackar för möjligheten att yttra sig och lämnar följande
synpunkter på förslaget till Riktningar.
Generellt finner nämnden förslaget till Riktningar genomtänkt och
rättvisande.
Nämnden framhåller kraften i en levande vision, att styrsignaler ska vara
samstämmiga, ha genomslagskraft. Näm nden påtalar vikten av att alla
styrelser och nämnder anammar och efterlever Vision och Riktningar och att
de får ett konkret genomslag i styrkorten och den vardagliga verksamheten.
Vidare anser nämnden att det är av yttersta vikt att kommunstyrelsen årligen
följer upp att kommunorganisationens arbete styr mot Vision 2050.
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Det är viktigt att Riktningarna tar fasta på hela kommunen och att
fokuseringen på begreppet stad tonas ned.
Nämnden vill lyfta upp några frågor som särskilt angelägna
•
En aktiv bostadspolitik
En genomtänkt och aktiv strategi för bostadsförsörjningen som möjliggör för
alla att finna väl anpassade bostäder och som skapar förutsättningar till
rörlighet på bostadsmarknaden. Exempelvis betonas prisvärda bostäder för
unga, att studenter finner bostad så att de kan stanna, att unga barnfamiljer bör
ha möjlighet att bo i hus och att äldre på ett ekonomiskt hållbart sätt ska kunna
hitta väl anpassade bostäder.
Vidare att bostäder i närhet till vatten är en viktig tillgång.
I att ”bygga för framtiden” vill nämnden betona vikten av att skapa
förutsättningar för mångfald att få fysiska avtryck. Det är angeläget att skapa
blandade miljöer som är inkluderande och ger goda förutsättningar för
exempelvis arbetskraftsinvandring.
•
Kommunikationer
Norrbothniabanan är en framgångsfaktor och mycket angelägen för att
säkerställa vår regions kommunikation med andra regioner.
Generellt är en väl fungerande infrastruktur såväl inom som utom regionen,
stadskärnan samt på hav och land viktig.
I det fortsatta arb etet med infrastrukturfrågor behöver befolkningens
beteenden också uppmärksammas kring såväl miljö som säkerhet.
•
Marknadsföring och kommunikation
Sambandet mellan möjligheten att uppnå Visionen och en sammanhållen
marknadsföring och kommunikation av varum ärket Luleå behöver
uppmärksammas. Tillgången till ny teknik och media – och att kommunicera
på fler språk än svenska - är angelägen, inte minst för att nå ut med
marknadsföring av Luleå.
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•
Social hållbarhet
Nämnden anser det mycket angeläget att skapa strukturella förutsättningar
för att arbeta preventivt. Detta av samhällsekonomisk hänsyn likväl som för
den utsatte individen eller gruppen. Jämlikhet är en av de frågor som behöver
ha tyngd i det fortsatta arbetet och samverkan mellan kommunens olika delar
liksom samhällets andra institutioner är centralt.

Socialnämnden beslutar

-

lämna föreliggande yttrande över remiss Riktningar ”Vägen

till vision 2050”
_____

Beslutsexpediering
Anna Lind Wikblad, Stadsbyggnadskontoret, Nina Bernhardsson
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